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P

rofosör Norman Barry hem İngiltere’de hem bütün dünyada klasik liberal teorinin
yeniden keşfinde, canlanmasında ve geliştirilmesinde eşsiz bir yer işgal etti.
Buckingham Üniversitesi’nin kurulmasında ve üniversitenin siyasal çalışmalar bölümünün
kurulması ve gelişmesinde de bir öncü rol oynadı.
Norman Patrick Barry 1944’de Northampton’da doğdu. Babası (o zaman Silahlı
Kuvvetler’deydi) bir demiryolu kâtibiydi, annesi hemşireydi. Northampton Grammer
School’da ve Exeter Üniversitesi’nde okuyan Barry’nin bilimsel ilgileri ekonomik doktrin
ve siyasal eylem arasındaki ilişkinin tetkiki ve Kamu Tercihi’nin –siyaset ekonomisi–
yaygınlaştırılması üzerinde odaklandı. Belfast’ta Queens University’de ve daha sonra
Birmingham Polytechnic’de (şimdi University of Central England) siyaset bilimi okuturken The Road to Serfdom (Kölelik Yolu) (1944) adlı küçük eseriyle ekonomik planlamada
içkin totalitaryanizme karşı ikazda bulunan ve serbest piyasa kapitalizminin erdemlerini
alkışlayan Friedrich von Hayek’in sosyal ve ekonomik felsefesini inceledi.
Hayek’in izinden giden diğerleri gibi, Barry de başlarda soldaydı ve diğerleri gibi sağa
kayması sosyalist ekonomik planlamanın acı gerçeğinden ve onu temellendiren ve muhafaza eden baskıcı ve sapkın kollektivizmden çok etkilendi. Bu etkiler Barry’nin Hayek’s
Social and Economic Philosophy (1979) adlı eserinde çok belirgindir ve iki yıl sonra yazılan ve
hâlâ standart bir ders kitabı sayılan Modern Political Theory’sinde de yansıtılmıştır.
Sovyet İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra daha önceki görüşlerini Classical Liberalism in an Age of Post - Communism’de (1996) genişletti ve geliştirdi. Fakat Barry’nin
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ilgileri çok daha geniş bir alana yayıldı. İş ahlakı adıyla anılır hale gelen gelişmeyle ilgili
kuşkuları onu bu alanda iki temel eser yazmaya sürükledi. The Morality of Business Enterprise (1991) ve Business Ethics (1998). Eleştirel bir çalışma olan The New Right 1987’de
yayımlandı ve refahla ilgili tahrik edici bir çalışma 1990’da ortaya çıktı. Barry siyasal ve
ekonomik teori, düşünce ve eylem sahalarında 150’den çok makale yazdı.
Barry 1982’de University College of Buckingham’a siyaset bilimi okutmanı olarak geçti. İki yıl sonra burada Sosyal ve Siyasal Teori profesörü oldu ve hayatının sonuna kadar bu pozisyonda kaldı. Buckingham Royal Charter’ını 1983’te aldı ve o günden beri
İngiltere’nin tamamen özel olarak finanse edilen tek üniversitesi olarak kaldı.
Barry yüksek eğitimin devlet tarafından finanse edilmesinden çok kuşku duymaktaydı,
Buckingham’ın statüsünün sağladığı bağımsızlığı severdi ve maaşının gerçekte öğrenciler
tarafından ödenmesine övünürdü. Buckingham’ın klasik liberalizm çalışmalarında mükemmel bir merkez olarak ün kazanmasında Barry’nin oradaki mevcudiyeti ve heyecanla
üstlendiği lisans ve yüksek lisans derslerinin büyük payı vardı. Onun informel didaktik
metodu ve açık mizah duygusu öğrenci nesillerinin onu sevmesini sağladı; ki bu öğrencilerin birçoğu şimdi bütün dünyaya dağılmıştır ve Barry’nin takipçileri olarak görülebilir.
Barry 2005’te Los Angeles Libertarian Alliance’ın Liberty in Theory Lifetime Award’ını
aldı. Ohio’da, Bowling Green State University’de ve Indianapolis’daki Liberty Found’da ziyaretçi bilim adamı olarak bulundu. Institute of Economic Affairs (Londra), The Institute
of The Study of Civil Society (Londra) ve David Hume Institute’un (Edinburgh) Danışma
Konseyi üyesiydi.
MS hastalığına yakalanan Barry acılar içinde olmasına rağmen son günlerine kadar
ısrarla derslerine devam etti.
Profesör Norman Barry, siyasal teori hocası, 25 Haziran 1944’te doğdu, 21 Ekim
2008’de, 64 yaşında vefat etti.
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